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 بسن اهلل الرمحي الرحين

 هؤسست املأسدة اإلعالهيت

 تقدم 

 ( دالعتيد يف ًصرة الشيخ أبي الولي القول) 

 بياى هي

 "  حفظو اهلل" الشيخ أبي سعد العاهلي  

 ::ت  ضوي محل::  

 " فك اهلل أسره " ىبت أىل التوحيد لنصرة الشيخ أبي الوليد
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من : " عفين وناصرىم، ومذل المستكبرين وىازمهم، القائل سبحانو في الحديث القدسي الحمد هلل رب العالمين، معز المستض
 الكريم وعلى آلو وصحبو ومن اىتدى بهديو إلى يوم الدين، وبعد ، وأصلي وأسلم على رسولو"آذى لي ولياً فقد آذنتو بالحرب

لهداية الناس تهم ويجعلهم حجة على خلقو بثباتهم وسبباً فقد كتب اهلل على عباده المخلصين االبتالء تلو االبتالء ليرفع من درجا
بصبرىم، ىذه ىي سنة األنبياء والمرسلين من قبل، وعلى نهجهم سار وسيسير أتباعهم من الدعاة والمصلحين، وىي سنة جارية 

ُر اْلَماِكرِيَن َوِإْذ يَْمُكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروْا لُِيْثِبُتوَك َأْو يَ ْقت ُ  }ثابتة ال تتبدل وال تتغير  ، {ُلوَك َأْو ُيْخرُِجوَك َويَْمُكُروَن َويَْمُكُر اللَُّو َواللَُّو َخي ْ
قوالً  اإلسالم يزعمون أنهم مسلمون وىم أبعد الناس عن وقد سار على نهج ىؤالء الكافرين أتباعهم وعبيدىم من أبناء جلدتنا،

بة أولياء اهلل الصالحين ، اآلمرين بالمعروف والناىين عن المنكر، ، كيف ال وىاىم قد وقفوا في خندق العدو لمحار وعماًل 
حتى يزجوا بهم في سجونهم  تهمطاردون بمءفإنهم يبدمن يتحداىم منهم كل يمنعوىم من الدعوة ويحرمون عليهم المنابر و 

 .المظلمة الظالمة

ب أن تتوحد الجهود للتركيز على قتال ويكبر العجب حينما نرى أن ىذا يحدث على أرض فلسطين المباركة، حيث المطلو 
اليهود الغاصب للخيرات والمحتل لألرض والمفسد لإلنسان، فكل الدواعي حاضرة وكل الشروط متوفرة لكي تتوجو كل البنادق 

 نحو صدور أعدائنا، فال وقت نضيعو لنترك المجال لهذا العدو لتحقيق المزيد من التغلغل والتمكين وتثبيت أركانو على أرض
 .المسلمين، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين

اتجاه إخواننا الموحدين في غزة، فأعلنوا عليهم حربًا شعواء " حركة وحكومة" لكننا ُصدمنا بتصرفات وأعمال ومواقف حماس 
وتشتيت الجهود،  وحصارًا شاماًل ال يمكن أن يُفهم منو سوى السعي إلى التخفيف عن العدو والتسبب في إضعاف جبهة الداخل

كيف ال وجبهة المقاومة   ،ليتسنى لليهود الغاصبين التقدم نحو تحقيق وتنفيذ المزيد من مشاريعهم التوسعية على أرض فلسطين
 .والتصدي لهذا التوسع محاصرة من قبل أبنائها من الداخل وتكاد تكون غائبة

جاىدينا األسرى في سجون الصليبيين أو المرتدين ، وننادي في ىذا المقام نتشرف بأن نكون في مقدمة من يساند إخواننا وم
ونحرض ونسعى إلى فك أسرىم، خاصة منهم علماؤنا ومشايخنا الذين ينبغي أن ُيكرموا بداًل من أن يهانوا، وتُهيأ لهم الظروف 

ؤالء يبرز شيخنا الحبيب المناسبة لنشر الحق والتبليغ عن اهلل بداًل من منعهم عن ذلك بالسجن أو المطاردة، ومن جملة ى
وىو يعاني منذ أزيد من عام كل أنواع العذاب الحسي  –فك اهلل أسره  –(ىشام السعيدني)المظلوم أبو الوليد المقدسي 

نادى بتطبيق شرع اهلل تعالى وسعى لمحاربة اليهود الغاصبين كما  ونألوالمعنوي في سجون حكومة حماس الظالمة ، ال لشيء إال 
مطاردة ىو وأسرتو وإخوانو لكي ال يقوم بهذا الواجب، فأين الب العزة والجالل، وقبل ذلك ظل يعيش الشيخ حياة يأمر بذلك ر 

األخوة اإلسالمية يا حماس ؟ وإن كانت ىذه األخوة ال تتوفر فيكم وأنكرتموىا ، فأين الحمية الوطنية التي اتخذتموىا صنمًا من 
عذبوا أحد مواطنيكم الشرفاء من أجل إعالن البراءة من الشرك وإعالن الحرب على دون اهلل ؟ فكيف تسمحون ألنفسكم بأن ت

 أعدى األعداء للدين ولإلنسانية جمعاء ؟

، فأين أنتم من ىذه اآلية ؟ فاليهود ىم {لََتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لِّلَِّذيَن آَمُنوْا اْليَ ُهوَد َوالَِّذيَن َأْشرَُكوْا  }ألم تقرأوا قولو تعالى 
وشعبنا في فلسطين ىو أول من يلمس ىذه  –نحن معشر المسلمين  –اليهود لم يتغيروا ولم يتبدلوا، بل زادت عداوتهم لنا 

حينما  الحقيقة ويعيشها واقعاً في كل يوم وليلة، فكيف أدرتم ظهوركم لقول ربكم، وكفرتم بما يقول، ثم آمنتم وطبقتم عكس ذلك
 أعلنتم الحرب على إخوانكم ومن نحسبهم من أولياء اهلل تعالى في فلسطين ؟
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الحرب القائمة معهم تحتاج ىذه حتى لو قررتم أنتم غلقها، و بعد، زالت مفتوحة على اليهود ألنهم لم يسدوا بابها  الإن المعركة 
ة قلوبهم باآلخرة وبوعد اهلل عز وجل لهم بالنصر أو إلى جنود بواسل ال تغريهم مناصب ومصالح محدودة، بل إلى عباد معلق

ماذا لالشهادة، وىذه صفات توفرت في ىذه الثلة من الموحدين وعلى رأسهم الشيخ أبو الوليد المقدسي وال نزكيهم على اهلل، ف
 !؟ فرطتم فيهم وتنكرتم لهم وعاملتموىم بكل ىذه الغلظة والشدة بداًل من اللين والذلة

ولم  لكم يعلنوا أي عداءما داموا لم  -ن تفتحوا لهم أبواب الدعوة واإلعداد، وتتعاونوا معهم على نصرة الحق وبداًل من أ 
وتقربتم منهم بتقديم دماء وحريات وأموال إخوانكم قرابين على  ألوامر أعدائكم بتمستجواالظن  سأتم بهمأ –قتال وكم بءيبد

 .منهم لن تنالوه، وعزاً لن تبلغوه عتبات أعدائكم، تلتمسون رضاىم وتبتغون عوناً 

ىي التميز باإلخالص والعمل الصالح، وكل يوم يمر وإخواننا في سجونكم يا حماس إنما ىو رفعة لهم ودليل  إن عنوان المرحلة
على صدقهم، وىذا من شأنو أن يسحب البساط من تحت أقدامكم أمام شعبنا المسلم في فلسطين وفي كل مكان، وقد أثبتت 

على العاطفة لن تنفعكم في شيء  حداث األخيرة أن البقاء لألصلح وأن اهلل ال يصلح عمل المفسدين، وأن شعبيتكم القائمةاأل
بل ستنقلب ىي األخرى عليكم ألنكم آثرتم الظلم على العدل، وسوف تنحاز إلى صف الموحدين المظلومين، كما أن أولياءكم 

أو الروافض المجرمين لن تجدوا لديهم سوى التبرؤ والنكران والنسيان حينما ينطلق  وأصدقاءكم وحلفاءكم من الحكام المرتدين
 .طوفان الحق الجارف، وما مصير بعض حكام الخيانة والردة عنكم ببعيد

أغتنم ىذه الفرصة لكي أوجو نداء إلى المخلصين من علماء فلسطين عامة وعلماء وخطباء حماس خاصة أن يقوموا بواجبهم 
واننا المسجونين في غزة، ويقولوا كلمة الحق في وجوه قادة حماس بأن ينتهوا عن ظلمهم، ويسارعوا إلى إطالق سراح اتجاه إخ

 .ىؤالء المظلومين قبل أن ينالهم اهلل بعقاب من عنده

الموحدين في  والخطاب موجو في الوقت ذاتو إلى كل العلماء العاملين في أمتنا المرابطة بأن يقوموا بواجب النصرة إلخوانهم
، فإنو واحد منكم يا علماءنا األفاضل، "أبو الوليد المقدسي"سجون حماس وعلى رأسهم أخونا وشيخنا الفاضل المرابط الصابر 

وإنو من أوجب الواجب عليكم أن تدافعوا عن العلماء وتحفظوا لهم مكانتهم التي منحكم اهلل إياىا وجعلكم أئمة تهدون بأمر اهلل 
 .خلصتم لربكمإذا صبرتم وأ

وخاصة ظلم األقربين  ىذا ونسأل اهلل تعالى أن يأخذ على أيدي الظالم، وينجي إخواننا مما ىم فيو ويرفع عنهم الظلم والطغيان،
 فغن لو طعماً مراً كالعلقم، 

 على النفس من وقع الحسام المهند....  وظلم ذوي القربى أشد مضاضة

 . رب العالمين وصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعينإنو ولي ذلك والقادر عليو، والحمد هلل 

 
 ى  3311 - رجب /وكتبو في 

 أبو سعد العاملي  
 الوليد المقدسي فك اهلل أسره نصرة ألخيو أبي
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 مع تحيات إخوانكم في

 
 مؤسسة المأسدة اإلعالمية

 (صوت شبكة شموخ اإلسالم ) 
 

 

  

 


